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Waar zijn mijn 
ouders? Wanneer 
kan ik hen zien?

We hebben geen tijd om 
vragen te beantwoor-

den. We moeten nu 
naar hen heen!

Wat was dat? 
Waar komen 

die kerels met 
hun halo-

schietijzers 
vandaan?!

‘Dat’ was nog maar 
eens een tegenvaller! 

Heb je nou nog niet begrepen dat 
Thomas megapech aantrekt?!!!

Meen je 
dat nou?

We gaan 
eraan …
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Na onderzoek in Namibië bevestigt Silane dat 
FutureGen verband houdt met de verdwijning van 
zijn ouders. Dat maakt zijn doel duidelijk: hij moet 
uit zien te vissen wat de link is tussen zijn moeder 
en het farmaceutische lab. Maar de inzet overtreft 
die van een gezinscrisis. Het gaat over de toekomst 
van een machtig bedrijf, maar misschien ook over 
onze hele samenleving ...

Thomas zal risico’s moeten nemen, hij kan niet 
langer op veilig spelen. De oplossing is nabij...

Thomas silane 10: revelatie

deel 10
Revelatie
5 juli 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 7,95 NL: € 8,20
ISBN: 978-94-639-4008-5
Auteurs: Buendia, Chanoinat, 
Zaghi

vorige delen

In onze vorige bespreking 
noemde we Thomas 
Silane nog een blijver en 
er is geen reden om die 
mening te herzien. Hij 
begint à la Largo Winch en 
Larry B. Max zo’n beetje 
de wereld rond te reizen, 
alleen is de rode draad in 
Thomas Silane een sterker 
gegeven. Je leest het goed, 
we noemen Thomas Silane 
in hetzelfde rijtje als Largo 
Winch en I.R.$.

David Steenhuyse
stripspeciaalzaak.be

over deel 7
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Thomas Silane 
Slot van een spannende thrillerserie



Maar het asgrauwe 
bloed en de beestige vloek 
verspreiden zich.

De dappere jagers doen hun plicht, ruimen 
beesten uit de weg en waren onafgebro-
ken door de nachtelijke straten.

En terwijl zij 
doen wat het lot 
hun opdraagt…

…zaait het as-
grauwe bloed dood en 
verderf in Yharnam.

Bloodborne - De helende dorst 1/2

Yarnham stond ooit bekend om zijn miraculeuze reme-
dies, maar wordt dezer dagen geteisterd door een 
nachtmerrieachtige plaag. Twee doodgewone burgers 
vermoeden dat De Helende Kerk de schuldige is. Ze 
gaan op zoek naar antwoorden in de hoop de oorzaak 
van de plaag bloot te leggen.

Duik in de duistere onderwereld van de Helende Kerk 
met schrijver Aleš Kot (Generation Gone, Days of 
Hate), die terugkeert naar de bloederige straten van 
Yarnham met tekenaar Piotr Kowalski (Dark Tower, 
Sex, 30 days of Night)! Welkom in de wereld van 
Bloodborne – Miyazaki’s geprezen videospel!

Bloodborne
Een tweede cyclus in de wereld van 

Bloodborne, ditmaal over de Helende Kerk!

deel 1/2
De helende dorst
5 juli 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 6,95 NL: € 7,15
ISBN: 978-90-88109-61-4
Auteurs: Kot, Kowalski, Simpson

#3 juli ‘19#1 maa ‘19 #4 aug ‘19#2 apr ‘19
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De vampiers waren altijd 
al onder ons, sinds 
het begin der tijden.

Zij waren er al nog voor de zon 
begon te schijnen, nog voor de aarde 

begon te tollen rond haar as.

Zij waren erbij toen de eerste primaten de savanne doorkruisten 
op zoek naar insecten, bessen of andere eetbare scharrels.

Toen nog waren zij 
heer en meester.

meesters 
van het 

universum.

En de mythe zegt dat de meester 
der meesters een leider was… Iemand die kennis overbracht.

Een brenger 
van het licht.

- 3 -

Alle beschavingen stortten in na de vloed van steen 
en vuur die volgde op de vernietiging van de Cornu-
grot. De weinige overlevenden zijn nu onderhevig 
aan hongersnood, mutaties ... en een Carson die 
eindelijk in staat is om zijn anarchistische waan-
voorstellingen te implementeren. Maar Debrah, 
Nivek, Chrys, Tom en Abeau hebben het ook over-
leefd ... en misschien zijn ze niet de enigen.

Betreedt voor een laatste maal de mythische wereld 
van de vampiers, met deze epische conclusie van 
een al even epische fantasyreeks!

De zang van de vampiers 18: mythes

vorige delen

deel 18/18
Mythes
5 juli 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4007-8
Auteurs: Corbeyran, Guerineau

DE ZANG VAN 
DE VAMPIERS 

het grandiose orgelpunt van de langlopende 
thriller van Corbeyran en Guerineau!

slot

van de serie

Corbeyran overtuigt hier 
nogmaals in 48 pagina’s 
waarom er niet valt te 
twijfelen aan zijn superi-
oriteit als stripscenarist. 
Wat een vaart! Wat een 
dreigende spanning, die 
zo fantastisch uitgepuurd 
wordt vertaald door 
Richard Guérineau.

David Steenhuyse
stripspeciaalzaak.be

over deel 16
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Een woud in de buurt 
van Vaphio …

Als ik mag 
voortgaan op deze 
bruuske hittegolf, 
ben je eindelijk van 

plan om je bloot 
te geven.

Al goed. Ben 
je bereid om me 

de redenen van het 
bedrog uit de doeken 

te doen?

Let op je woorden, 
oude man! De vader van 

alle goden legt zijn wil op 
zonder dat hij zijn toevlucht 

tot laaghartige listen 
hoeft te nemen.

Ik neem deze gedaante 
aan om jullie niet 

af te schrikken, jou 
en vooral …

je 
verachtelijke 

gezellin!

Licht tussen 
de bomen …

Homeros! Hij 
is daarboven 

alleen met dat 
duivelse kind!

Domme gans! 
Ik had me hier niet 

zo lang moeten 
ophouden …

- 3 -

Orakel 8: de Held

Op het eiland Eretria droomt Belphoron ervan om 
een held te worden. Zijn vriend Nicomedes en hijzelf 
zijn grote krijgers die hun medeburgers beschermen. 
Als speelbal van een lot dat hem ontglipt, neemt 
Belphoron het op tegen de godin Hekate, die zich 
tot dan toe, ondanks enkele duistere geheimen, 
altijd welwillend opstelde. Belphoron en zijn 
vrouw Alcinea, Hekate en haar geliefde Empousa, 

Nicomedes, de god Priapos, … Allemaal spelen ze 
een rol in een drama waarin goede intenties plaats-
maken voor jaloezie en leugens. De nacht daalt neer 
over Eretria. Hij brengt geen dromen. Alleen een 
vreselijke nachtmerrie.

Orakel
achtste deel van deze conceptserie 

rond de griekse mythologie!

deel 8
De held 
5 juli 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4003-0
Auteurs: Lesparre, D’Auria, 
Viacava

Reeds verschenen

De per album wisselende 
auteurs van Orakel maken 
het je zeker niet altijd 
gemakkelijk en een zekere 
voorkennis in verband met 
de Griekse mythologie 
kan zeker geen kwaad. 
Toch slagen ze er nu al vijf 
albums in om ons telkens 
weer een spannend en 
toegankelijk verhaal voor 
te schotelen.

Mario Stabel
stripspeciaalzaak.be

over deel 5



Op grond van 
het gezag dat ik 

vertegenwoordig als 
elfologisch onderzoeker 
van de fauna en de flora 

op het schiereiland 
Armorica…

…en in 
aanwezigheid van 

de lokale vertegen-
woordigers van het 

kleine volkje…

…verzoek ik u 
het graf, genaamd 

‘de tombe van de reus’, te 
openen om de beenderen van 
voornoemde reus te meten, 

te classificeren en voor 
echt te verklaren.

U mag over-
gaan tot de 
opgraving!

WACHT!

Gehoorzaam 
hem niet, zijn 

woord is 
waarde-

loos!

De 
tombe 
moet 

gesloten 
blijven!

Nee 
maar… 

Een nuitum 
verdure 

volubilis.

Een soort 
zo zeldzaam 

dat ik ze voor 
uitgestorven 

hield.

Heeft die 
verrader, die 

collaborateur, die 
caligae-likker het 

over mij?!

- 3 -
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Broceliande 
woud van het kleine volkje

fantasyreeks met 7 verhalen uit het 

mythische bos uit de Arthur-legenden

Saltipius geeft de opdracht de tombe van de reuzen 
te openen om aan te tonen dat het graf leeg is. 
Hij wil zo bewijzen dat reuzen enkel in legendes 
bestaan. Een dwerg verzet zich tegen die graf-
schennis. Om het dispuut op te lossen, stelt hij een 
uitdaging voor. Als de dwerg Saltipius kan over-
tuigen van het bestaan van reuzen, wordt de biblio-
theek van Saltipius in brand gestoken omdat dan 

bewezen is dat zijn geschriften waardeloos zijn. Als 
hij hem niet overtuigt, wordt de tombe geopend en 
zullen de wetenschappelijke teksten een centrale 
plek innemen in de opvoeding van het kleine volkje.

Broceliande 4: De tombe van de reuzen

Deel 4/7
De tombe van de reuzen
5 juli 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4004-5
Auteurs: Betbeder, Frichet

te verschijnen
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Wat een 
snert-

verhaal!

Science fiction! Trekt nergens op. 
Die makers van die beeldverhalen zijn 
duidelijk aan het eind van hun Latijn!

Dat gezwam met die 
robots, dat hou je toch 

niet voor mogelijk!

Alsof een zielloze machine 
zou kunnen praten, wan-
delen en de was doen… 
klinkklare quatsch! Vooruit!

Oogjes 
toe! Morgen 
wacht een 
zware dag.

Mmmmm… 
warme en 
propere 

lakens, wat 
een heer-
lijkheid!

Wat heb 
ik dat 

gemist!

Zalig…

De… de 
robot!

- 4 -

In het Buitenland vindt Arthur Chlorente. De twee geliefden 
volgen een robot die de weg naar het Koninkrijk van 
Gekwater lijkt te kennen. In dat koninkrijk verbindt de Groot-
Coördinator, die hersenspoeling heeft ondergaan, de halluci-
naties en vindt geen andere remedie dan dronken te worden 
van de kolokwinten. Wat betreft Clement XII, zal het najagen 
van een robot hem naar de kelder van het Narrenschip leiden?

Het Narrenschip 6: Bochtenwerk

Reeds verschenen

deel 6
Bochtenwerk
5 juli 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4001-6
Auteur: Turf

Het narrenschip  
Schitterende en legendarische fantasy-

serie van de hand van Turf

Geschift? Ja! Ingewikkeld? 
Nee. In dit vijfde deel 
worden alle vragen netjes 
beantwoord, en kan je 
als lezer heel gemakkelijk 
de puzzel maken. En 
zo sta je helemaal niet 
meer versteld waarom de 
Grootcoördinator opge-
sloten raakte in een stalen 
maan die stuitert aan het 
zwerk van het koninkrijk 
Gekwater.
Bedenker en tekenaar van 
deze geweldige ongein is 
de sympathieke Fransman 
Turf.

Wouter Porteman 
stripspeciaalzaak.be



#1 maa ‘18 #2 juli ‘19

Belzagor, een exoplaneet 
van klasse VII, in het 
verboden gebied van 
het Land van de Mist.

Iîîîîrk...

We zien geen hand 
voor ogen, Meester 
Kurtz. Laat ons halt 

houden en wachten tot 
de dageraad. Jullie 

moeten rusten.

Aargh... Het 
is alsof ik van 

binnenuit wordt 
verscheurd.

Geef die Nildor 
water, K’oplah. 
Hij sterft van 

de dorst.

Nee, nee! Luister goed, 
K’oplah. Jij ook, Du’jayukh. 

Stoppen betekent 
sterven.

3

Reeds verschenen

Sinds de Holman-Aarde werd gekoloniseerd, werd de oude 
naam in ere hersteld: Belzagor. Dit aards paradijs wordt sinds 
oudsher bewoond door twee intelligente soorten wezens, de 
Nildoror en de Sulidoror, die hun geheimen nog nooit hebben 
prijsgegeven. Een groep wetenschappers trekt er op uit 
om clandestien in het Land van de Mist deel te nemen aan 
een oeroud ritueel: dat van de wedergeboorte, waarover de 
wildste verhalen de ronde doen.

Dit verhaal is een bewerking van een meesterwerk uit de 
Amerikaanse science-fiction traditie: ‘Downward to the Earth’, 
van gerenommeerd auteur Robert Silverberg. Laura Zuccheri 
slaagt er opnieuw in om, na ‘De glazen degens’, iedereen te 
verbazen met haar rijke verbeeldingskracht en de manier 
waarop ze het universum van Silverberg tot leven laat komen. 

Terug naar Belzagor: episode 2/2

deel 2/2
5 juli 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4006-1
Auteur: Silverberg, Thirault, 
Zuccheri

terug naar  
belzagor  

Afsluitende deel van dit SF-tweeluik!
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#2 juli ‘19#1 sept ‘11

Uchronie(s)
epiloog 2
Definitieve slot van de serie!

Reeds verschenen
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New Moscow. Keizerin Katherine III bestormt het 
hoofdkwartier van de maffia en vindt Aleksander 
Paskévitch gevangen. Ze besluit de gelegenheid te 
baat te nemen om haar voorraad donkere materie 
aan te vullen. Ze stelt een team van experts uit 
parallelle realiteiten samen: de familie Kosinski en 
Ludmilla, de minnaar van Zack. Samen zullen ze hun 

krachten bundelen en proberen de originele realiteit 
te vinden, die waaruit alle anderen zijn ontstaan...
Corbeyran sluit hiermee het tweede seizoen van 
dit SF-epos af. 20 albums doorheen 6 onderling 
verbonden universums, ongehoord in de geschie-
denis van de strips! 

Uchronie(s): Epiloog 2

deel 2
Epiloog
5 juli 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-90-881-0970-8
Auteurs: Corbeyran, Morinière



planning

5 juli 2019

Thomas Silane 10
softcover

Uchronie[s]: epiloog 2
hardcover

Broceliande 4
softcover

Bloodborne 3
softcover

De Zang van de Vampiers 18
softcover

Terug naar Belzagor 2
hardcover

Orakel 8
softcover



Eugenius, 
het is tijd.

Stuur de 
jagers weer 

naar het 
water.

Deze keer… 
moeten ze 

alles lozen.

Begrepen?

Alles.

Bloodborne - De helende dorst 2/2

Yarnham stond ooit bekend om zijn miraculeuze reme-
dies, maar wordt dezer dagen geteisterd door een 
nachtmerrieachtige plaag. Twee doodgewone burgers 
vermoeden dat De Helende Kerk de schuldige is. Ze 
gaan op zoek naar antwoorden in de hoop de oorzaak 
van de plaag bloot te leggen.

Duik in de duistere onderwereld van de Helende Kerk 
met schrijver Aleš Kot (Generation Gone, Days of 
Hate), die terugkeert naar de bloederige straten van 
Yarnham met tekenaar Piotr Kowalski (Dark Tower, 
Sex, 30 days of Night)! Welkom in de wereld van 
Bloodborne – Miyazaki’s geprezen videospel!

Bloodborne
Een tweede cyclus in de wereld van 

Bloodborne, ditmaal over de Helende Kerk!

deel 2/2
De helende dorst
5 juli 2019
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 6,95 NL: € 7,15
ISBN: 978-90-88109-62-1
Auteurs: Kot, Kowalski, Simpson

#3 juli ‘19#1 maa ‘19 #4 aug ‘19#2 apr ‘19
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Olympus mons
Vervolg van deze Beciaanse Sience-Fiction-serie!

Wat was het echte doel van Operatie Mainbrace? 
Zal men de anomalie van de Barentszee ingaan? 
Zullen de onderzoekers hierdoor een apocalyps 
teweegbrengen? Artefacten worden onthuld, maar 
het mysterie wordt groter ...
Zowel op Mars als op aarde proberen teams van 
specialisten het mysterie van deze onderling 
verbonden anomalieën te ontrafelen. Aaron 

Goodwin, het medium, probeert de wereld te waar-
schuwen om het vreemde onderwaterschip niet te 
betreden. De toekomst van de planeet staat op het 
spel. Zijn woorden worden bevestigd door andere 
media, maar het team ‘Ocean Pathfinder’ negeert 
het advies. Ze gaan verder met hun onderzoek...

Olympus Mons: operatie Mainbrace

Deel 2
Operatie Mainbrace
23 augustus 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4009-2
Auteurs: Bec, Raffaële

te verschijnen

Vervolg van 
deze Beciaanse 
Sience-Fiction-serie!

informatie



#2 aug ‘14#1 aug ‘13 #3 aug ‘19

Hercules 3: De verdediging van Erimanthus

Hercules zat in de val van Hera. Hij zal haar moeten 
gehoorzamen om op een dag de mogelijkheid te 
hebben opnieuw met zijn overleden familie te 
communiceren. Bijna gelijktijdig wordt een reeks 
moorden op verschillende plaatsen in de Melkweg 
gepleegd, moorden met een identieke werkwijze. 
Ulysses, een voormalige wapenbroeder, zal Hercules 
op het spoor van de moordenaars zetten...

deel 3/3
De verdediging van Erimanthus
23 augustus 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4010-8
Auteurs: Morvan, Looky

Hercules 
Slot van de SF-bewerking van de 

Griekse werken van Hercules

Slot van de SF-bewerking 
van de Griekse werken van 
Hercules.

informatie

slot

van de serie



Welk fijn nieuws 
hebben ze te melden?

Het gaat over het 
proces van de bende van 

Moriarty… Die kerel stond 
aan het hoofd van een 

hele organisatie… Zelfs 
zijn dichtste partners 
noemden het ‘de firma’.

Hier staat ook een brief 
van dokter Watson, 
als antwoord op de 
laster aan het adres 

van Mr Holmes…
De 

wat-nu?

De leugens! 
Nu hij hen niet 
meer te slim 
af kan zijn, 
proberen ze 
hem zwart te 

maken door te 
zeggen dat hij 
getikt was…

’t Is echt verdomd smerig!

Billy… Tom 
ziet er 

niet al te 
best uit…

Ik weet het, ik zag het… 
Komt door dat gedoe met zijn 
neven uit Kilburn… ’t Vreet aan 

hem… Hij wil er niet over praten.

Mja… 
dat is 
nu al 

maanden…

Shht! 
Daar heb 

je ‘m…

Iemand is 
ons aan ’t 

achtervolgen…

- 3 -
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De vier van 
baker street 

Het leven van de partizanen van Baker 

street neemt een onverwachte wending 

na de dood van Sherlock Holmes!

1893. De jacht op de partizanen van Baker Street 
is geopend!
Sherlock Holmes zet zijn geheime oorlog tegen de 
oude handlangers van Moriarty voort. Verborgen 
in het Londense East End jaagt hij op de duistere 
kolonel Moran en superintendant Blackstone van 
Scotland Yard, een hooggeplaatst agent die voor 
de professor essentieel was bij de uitbouw van 
zijn criminele organisatie… De man van de Yard 
zet de grote middelen in om Sherlock Holmes te 

vatten voor die uit de schaduwen treedt om hem 
te ontmaskeren. Maar voor hij bij Sherlock geraakt, 
komt hij onze helden tegen, de onmisbare hulp-
troepen van de onvermoeibare detective. 
Billy, Charlie en Black Tom worden achternagezeten 
door de politie en moeten onderduiken. Het is het 
begin van een achtervolgingsrace vol obstakels – die 
eindigt met een vreselijk drama… Voor de Vier van 
Baker Street zal niets nog zijn zoals tevoren…

De vier van baker street 6: De man van de Yard

Deel 6
De man van de Yard
23 augustus 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4011-5
Auteurs: Djian, Legrand, Etien

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder 
recht van retour). De 
softcover verschijnt op 20 
september.

informatie

reeds verschenen



#13 nov ‘17 #14 mei ‘18 #16 nov ‘18#15 aug ‘18 #17 maa ‘19 #18 mei ‘19 #19 aug ‘19

deel 19
De Heremiet van Ourann
23 augustus 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4013-9
Auteurs: Corbeyran, Vukic

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder 
recht van retour). De 
softcover verschijnt op 20 
september.

informatie

Elfen 19: De Heremiet van Ourann

“Mijn naam is Cleeriis. Ik was 13 toen dit verhaal 
begon. Net zoals alle overgeleverde vertellingen 
bevat dit verhaal de dromen en hoop van een volk. 
Het gaat over een geheim. Ik zal het jullie vertellen.”
Galamnon en Aaliatep, twee witte elfen doen onder-
zoek naar de verdwijning van Nawel, een oude here-
miet. Ze krijgen daarbij hulp van een koralisduiker 

met de naam Cleeriis. Eenmaal op Ekrin, een klein 
eiland in het midden van de oceaan, blijkt de waar-
heid somberder dan ze zich hadden voorgesteld. 
De speurtocht leidt naar vergeten periodes uit de 
geschiedenis van Arran en maakt duidelijk waar het 
halfelfenvolk werkelijk vandaan komt …

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks, 



#5 mei ‘18 #6 aug ‘18 #7 nov ‘18 #8 mei ‘19 #9 aug ‘19#4 dec ‘17#3 nov ‘16

Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks.

deel 9
Dröh van de Zwervers
23 augustus 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4015-3
Auteurs: Jarry, Bordier

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder 
recht van retour). De 
softcover verschijnt op 20 
september.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

Dwergen 9: Droh van de Zwervers

Dröh, de zoon van Oosram, heeft de wereld door-
kruist om te leren vechten. 
Wanneer hij thuiskomt, is er van oorlog echter geen 
sprake. Bij zijn familie heeft hij geen toekomst meer, 
en Dröh gaat als grondwerker aan de slag bij de 
aanleg van een weg door het land der Winden.

De werken schieten op maar de arbeiders krijgen te 
maken met toenemende vijandelijkheid van orken-
stammen uit de buurt…
Vrijheid is geen recht, maar een schat waarvoor je 
tot je laatste ademstoot moet vechten.

Vorige delen
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Carmen Mc callum 
Langverwachte vervolg van deze SF-serie 

in hetzelfde universum als Travis.

Als Carmen haar vriendin Scott Brennan gaat helpen, 
geraakt ze verstrikt in de val van Dommy, een artifi-
ciële intelligentie die de wereldwijde distributie van 
drinkwater probeert in handen te nemen. Dommy 
wil de talenten Carmen gebruiken om een onder-
zoekscomplex in de Koraalzee te saboteren. En 
om zeker te zijn van haar medewerking ïnstalleert 

Dommy een implantaat in haar hersenen... Carmen 
is overgeleverd aan zijn genade.

Carmen Mc Callum 11: Noumea-Tchamba

deel 11
Nouméa-Tchamba
23 augustus 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4017-7
Auteurs: Duval, Emem

Langverwachte vervolg van 
deze SF-serie in hetzelfde 
universum als Travis.

informatie
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Travis is in Newy York, vergezeld door Vlad, 
Thundercat en Harker. Ze proberen een groep terro-
risten tegen te houden, die onder leiding staan van 
een artificiële intelligentie die op het punt staat de  
wereldwijde distributie van drinkwater in handen te 
nemen. Maar is dit zo, of zijn deze terroristen enkel 
ingeschakeld om de aandacht af te leiden van de 
échte dreiging?

Travis 11: New York Delaware

deel 11
New York Delaware
23 augustus 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4018-4
Auteurs: Duval, Quet

Travis
Langverwachte vervolg van deze SF-serie in hetzelfde universum als Carmen Mc Callum.

Langverwachte vervolg van 
deze SF-serie in hetzelfde 
universum als Carmen Mc 
Callum.

informatie
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Aspis 5: whodunnit in de Opera

Hugo Beyle en Flora Vernet, twee onderzoekers 
die durf, inzicht en gevoel voor repliek combineren, 
slepen je mee doorheen hun mysterieuze avon-
turen! Durf hen te volgen!
Het tweede onderzoek van hun detectievebureau 
zal Flora niet ontzien: nadat ze door haar vader 
uit het ouderlijk huis verjaagd werd, is ze bijna 
bezweken aan de aandacht van een bloeddorstig 

(letterlijk) monster. Het werd haar te veel ... Aan 
Hugo om haar terug op te monteren met zijn humor 
en energie ... Tevergeefs. Maar zou een vreselijke 
moord in de Parijse Opera haar misschien laten 
heropleven?

deel 5
Whodunnit in de Opera
23 augustus 2019
Softcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4019-1
Auteurs: Gloris, Despujol

Aspis 
Begin van een nieuw tweeluik in deze 

humoristische detectieveserie!

Begin van een nieuw twee-
luik in deze humoristische 
detectieveserie!

informatie
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De Meesterinquisiteurs 7: Orlias

De overwinning tegen de keizerin kostte het leven van vele 
meesterinquisiteurs. De Orde is verzwakt. Een nieuw tijdperk 
begint voor de Inquisitie ...
Sinds het verraad van Assynia kan de Orde de wet niet 
uitvoeren in Oscitan. Rechter Adrael stuurt Orlias naar de 
Opkasis-woestijn in het fort van Yagoss, waar leerlingen die 
ooit tragedies uitlokten omdat ze niet in staat waren hun 
macht te beheersen, in isolement leven. Zijn missie: hen 

leren hun gift te omarmen en van hen een nieuwe generatie 
meesterinquisiteurs te maken ...de meester-

inquisiteurs
Begin van de tweede cyclus!

deel 7
Orlias
23 augustus 2018
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,5
ISBN: 978-94-639-4020-7
Auteurs: Cordurié, Cuneo

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder 
recht van retour). De 
softcover verschijnt op 20 
september.

informatie

reeds verschenen



planning

23 augustus 2019

Bloodborne 4
softcover

Travis 11
softcover

Carmen mc Callum 11
softcover

Elfen 19
hardcover

Olympus Mons 2
softcover

Hercules 3
hardcover

Aspis 5
softcover

De vier van Baker street 6 
hardcover

Meester-Inquisiteurs 7 
hardcover

Dwergen 9
hardcover



Welk fijn nieuws 
hebben ze te melden?

Het gaat over het 
proces van de bende van 

Moriarty… Die kerel stond 
aan het hoofd van een 

hele organisatie… Zelfs 
zijn dichtste partners 
noemden het ‘de firma’.

Hier staat ook een brief 
van dokter Watson, 
als antwoord op de 
laster aan het adres 

van Mr Holmes…
De 

wat-nu?

De leugens! 
Nu hij hen niet 
meer te slim 
af kan zijn, 
proberen ze 
hem zwart te 

maken door te 
zeggen dat hij 
getikt was…

’t Is echt verdomd smerig!

Billy… Tom 
ziet er 

niet al te 
best uit…

Ik weet het, ik zag het… 
Komt door dat gedoe met zijn 
neven uit Kilburn… ’t Vreet aan 

hem… Hij wil er niet over praten.

Mja… 
dat is 
nu al 

maanden…

Shht! 
Daar heb 

je ‘m…

Iemand is 
ons aan ’t 

achtervolgen…

- 3 -
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De vier van 
baker street 

Het leven van de partizanen van Baker 

street neemt een onverwachte wending 

na de dood van Sherlock Holmes!

1893. De jacht op de partizanen van Baker Street 
is geopend!
Sherlock Holmes zet zijn geheime oorlog tegen de 
oude handlangers van Moriarty voort. Verborgen 
in het Londense East End jaagt hij op de duistere 
kolonel Moran en superintendant Blackstone van 
Scotland Yard, een hooggeplaatst agent die voor 
de professor essentieel was bij de uitbouw van 
zijn criminele organisatie… De man van de Yard 
zet de grote middelen in om Sherlock Holmes te 

vatten voor die uit de schaduwen treedt om hem 
te ontmaskeren. Maar voor hij bij Sherlock geraakt, 
komt hij onze helden tegen, de onmisbare hulp-
troepen van de onvermoeibare detective. 
Billy, Charlie en Black Tom worden achternagezeten 
door de politie en moeten onderduiken. Het is het 
begin van een achtervolgingsrace vol obstakels – die 
eindigt met een vreselijk drama… Voor de Vier van 
Baker Street zal niets nog zijn zoals tevoren…

De vier van baker street 6: De man van de Yard

Deel 6
De man van de Yard
20 september 2018
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 7,95 NL: € 8,20
ISBN: 978-94-639-4012-2
Auteurs: Djian, Legrand, Etien

Softcover-editie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 23 augustus.

informatie

reeds verschenen
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deel 19
De Heremiet van Ourann
20 september 2018
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4014-6
Auteurs: Corbeyran, Vukic

Softcover-editie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 23 augustus.

informatie

Elfen 19: De Heremiet van Ourann

“Mijn naam is Cleeriis. Ik was 13 toen dit verhaal 
begon. Net zoals alle overgeleverde vertellingen 
bevat dit verhaal de dromen en hoop van een volk. 
Het gaat over een geheim. Ik zal het jullie vertellen.”
Galamnon en Aaliatep, twee witte elfen doen onder-
zoek naar de verdwijning van Nawel, een oude here-
miet. Ze krijgen daarbij hulp van een koralisduiker 

met de naam Cleeriis. Eenmaal op Ekrin, een klein 
eiland in het midden van de oceaan, blijkt de waar-
heid somberder dan ze zich hadden voorgesteld. 
De speurtocht leidt naar vergeten periodes uit de 
geschiedenis van Arran en maakt duidelijk waar het 
halfelfenvolk werkelijk vandaan komt …

Vorige delen Elfen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks, 
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Dwergen
Vervolg van de populaire fantasy-reeks.

deel 9
Dröh van de Zwervers
20 september 2018
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4016-0
Auteurs: Jarry, Bordier

Softcover-editie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 23 augustus.

Vervolg van de populaire 
fantasy-reeks

informatie

Dwergen 9: Droh van de Zwervers

Dröh, de zoon van Oosram, heeft de wereld door-
kruist om te leren vechten. 
Wanneer hij thuiskomt, is er van oorlog echter geen 
sprake. Bij zijn familie heeft hij geen toekomst meer, 
en Dröh gaat als grondwerker aan de slag bij de 
aanleg van een weg door het land der Winden.

De werken schieten op maar de arbeiders krijgen te 
maken met toenemende vijandelijkheid van orken-
stammen uit de buurt…
Vrijheid is geen recht, maar een schat waarvoor je 
tot je laatste ademstoot moet vechten.

Vorige delen
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De Meesterinquisiteurs 7: Orlias

De overwinning tegen de keizerin kostte het leven van vele 
meesterinquisiteurs. De Orde is verzwakt. Een nieuw tijdperk 
begint voor de Inquisitie ...
Sinds het verraad van Assynia kan de Orde de wet niet 
uitvoeren in Oscitan. Rechter Adrael stuurt Orlias naar de 
Opkasis-woestijn in het fort van Yagoss, waar leerlingen die 
ooit tragedies uitlokten omdat ze niet in staat waren hun 
macht te beheersen, in isolement leven. Zijn missie: hen 

leren hun gift te omarmen en van hen een nieuwe generatie 
meesterinquisiteurs te maken ...de meester-

inquisiteurs
Begin van de tweede cyclus!

deel 7
Orlias
20 september 2018
Softcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 8,95 NL: € 9,25
ISBN: 978-94-639-4021-4
Auteurs: Cordurié, Cuneo

Softcover-editie. De gelimi-
teerde hardcover verschijnt 
op 23 augustus.

informatie

reeds verschenen
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Troje
slot van deze mythologische weergave 

van de Trojaanse oorlog.

Terwijl de laatste overlevenden van het Hettitische 
rijk de legers van Cronos ontvluchten, moet Achilles 
Troje betreden als hij toegang wil krijgen tot 
Tartaros en de Giants wil afleveren. Maar Priamus 
weigert hem binnen te laten en ziet in hem een 
vijand van zijn volk. Met tegenzin besluit Achilles de 
wapens op te nemen tegen de Trojaanse alliantie 
en te vechten aan de zijde van koning Agamemnon 
en zijn broer, de verraderlijke Menelaos. 

Achilles weet dat hij koste wat koste Troje moet 
binnengaan voordat Cronos de stad en daarmee de 
laatste hoop van de mensheid vernietigt ...

Troje 4: De Poorten van de Tartaros

Deel 4/4
De Poorten van de Tartaros
20 september 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4022-1
Auteurs: Jarry, Ardisha

slot van deze mytholo-
gische weergave van de 
Trojaanse oorlog.

informatie

reeds verschenen slot

van de serie
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Aquablue
Slot van de cyclus in deze ecologisch 

getinte SF-thriller!

Dankzij Carlo en Cybot heeft de sabotage van 
Standard-island weinig slachtoffers gemaakt, maar 
de terugkeer van legioenen naar Aquablue, zorgt 
voor nare herinneringen bij de inboorlingen. De 
spanning tussen de twee gemeenschappen wacht 
op een vonk die het conflict opflakkert. Nao denkt 
nog steeds dat hij de vrede kan bewaren, maar alle 

omstandigheden lijkt tegen hem te zijn, en het hem 
onmogelijk te maken ...

Aquablue 16: Rakahanga!

Deel 16
Rakahanga!
20 september 2019
Hardcover, 48 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4025-2
Auteurs: Hautière, Reno

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt in oktober 2019.

informatie

eerder verschenen
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nieuw
e 

serie

De dag waarop de bus zonder haar vertrok

Clementien loopt in het leven een beetje verloren. 
Zij is de richting kwijt en zoekt bijgevolg naarstig 
naar een antwoord op al haar existentiële vragen. 
Gelukkig zit het leven ook vol verrassingen, 
wijze lessen en toevallige ontmoetingen, als je 
er maar voor openstaat. Wie weet… misschien 
heeft Clementien de weg naar het geluk al lang 
gevonden?

deel 1
...de bus zonder haar vertrok
20 september 2018
Hardcover, 72 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4023-8
Auteurs: Beka, Marko, Cosson

Nieuwe feelgood-serie 
over een vrouw die op zoek 
gaat naar zichzelf.

informatie

de dag waarop... 
Nieuwe feelgood-serie over een vrouw 

die op zoek gaat naar zichzelf.
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nieuw
e 

serie

De dag waarop ze vluchtte

Sinds ze kruidenier Antoine ontmoet heeft, heeft 
Clementine heel veel dingen veranderd in haar 
leven. Maar ze heeft nog steeds niet gevonden 
waarnaar ze op zoek was: geluk en verzoening. 
Wanneer ze terugkeert naar de supermarkt, is 
Antoine er niet meer. Simon, een biologische imker, 
nam zijn plaats in. Dankzij hem zal Clementine een 
glimp opvangen van verschillende levenspaden 

die haar worden aangeboden. Maar hoe kan ze het 
juiste vinden? De enige oplossing ... Proberen!

deel 2
...ze vluchtte
20 september 2018
Hardcover, 64 pagina’s
Prijs BE: € 19,95 NL: € 20,50
ISBN: 978-94-639-4024-5
Auteurs: Beka, Marko, Cosson

Nieuwe feelgood-serie 
over een vrouw die op zoek 
gaat naar zichzelf.

informatie

de dag waarop... 
Nieuwe feelgood-serie over een vrouw 

die op zoek gaat naar zichzelf.
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1886: De muze die het Vrijheidsbeeld bezielde

Vorige delen

deel 11
1886
20 september 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4027-6
Auteurs: Ceka, Andronik, 
Mavric

Man van het jaar  
Nieuw verhaal in de conceptserie 

‘Man van het jaar’

Nieuw verhaal in de 
conceptserie ‘Man van het 
jaar’, ditmaal over de muze 
die de inspiratie volrmde 
voor het vrijheidsbeeld.

informatie

Het Vrijheidsbeeld is een symbool dat heel de wereld 
kent, en het is het levenswerk van Bartholdi, zijn 
‘grote werk’! Hij begon in 1865 maar het werk werd 
pas twintig jaar later ingehuldigd… Terwijl zowat 
alles bekend is over deze faraonische constructie, 
over de metalen constructie van Gustave Eiffel, 
blijft er een vraag over: wie heeft haar gezicht 
geschonken aan het beroemdste van alle beelden?

De held van dit album is… een heldin. De inspiratie 
voor het eeuwige monument van Bartholdi. Is het 
de moeder van de beeldhouwer? Een jong meisje 
op een versperring in 1851? Een prostituee? De 
knappe weduwe van Isaac Singer, uitvinder van de 
naaimachines? Of een andere vrouw van wie de 
identiteit ook vandaag nog een mysterie is? Ontdek 
dit personage dat echt heeft bestaan…
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Orakel 9: de wolvin

Als dochter van een koningin rest Thalystri niets 
meer, behalve de haat die ze koestert voor Ares, 
de god die haar volk uitroeide. Hij voert het bevel 
over een Spartaanse stam en blijft meedogenloos 
moorden. Thalystri stelt langzaam maar zeker een 
leger samen dat het de indringers moeilijk maakt. 
Hoewel ze een vrouw is, slaagt ze er dankzij haar 
intelligentie, haar behendigheid en haar kracht in 

om duizenden manschappen op de been te brengen. 
Zo ontstaat de legende van een gevaarlijke en inne-
mende krijgster met de bijnaam de Wolvin.

Orakel
Negende deel van deze conceptserie 

rond de griekse mythologie!

deel 9
De wolvin 
20 september 2019
Hardcover, 56 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4028-3
Auteurs: Lesparre, Viacava

Reeds verschenen

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt in oktober.

Negende deel van deze 
conceptserie rond de 
griekse mythologie!

informatie
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Excalibur Kronieken 5: Morgane

Natre, bezeten door de geest van Cernunnos, 
beveelt de christelijke legers van Patricius. Zijn doel: 
Avalon veroveren. Merlijn en Viviane van hun kant 
proberen hun bondgenoten te verzamelen om het 
heilige eiland te verdedigen. Ze proberen koning 
Glywys ervan te overtuigen de doorgang op zijn 
land aan de legers van Patricius te weigeren.

Ondertussen is Morgane op het eiland Skye ingewijd 
in de magie en de krijgskunst. Hoe meer ze leert, 
des te meer haar doelen in focus komen ...

deel 5
Morgane
20 september 2019
Hardcover, 60 pagina’s
Prijs BE: € 17,95 NL: € 18,50
ISBN: 978-94-639-4030-6
Auteurs: Istin, Brion

Excalibur 
Kronieken 

Slot van deze knap getekende reeks!

Gelimiteerde hard-
cover-editie (zonder recht 
van retour). De softcover 
verschijnt in oktober.

informatie

slot

van de serie
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20 september 2019

De vier van Baker street 6
softcover

De dag waarop... 2
hardcover

De dag waarop... 1
hardcover

Troje 4
hardcover

Excalibur kronieken 5
hardcover

Elfen 19
softcover

Dwergen 9
softcover

Man van het jaar 11
hardcover

Meester-Inquisiteurs 7 
softcover

Orakel 9 
hardcover

Aquablue 16
hardcover


